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Běloveské zajímavosti roku 2016, 2. díl

V popředí zájmu zůstává zase stavba nového Lázeňského mostu. Konečný vzhled je sice impozantní,
ale odpovídá konstrukce důležitosti místa v souvislostí s finančními náklady? Nezanedbatelnou udá-
lostí byla oprava hlavní silnice na Polsko, což se v běloveské části kvůli objížďkám  silně projevilo na
bezpečnosti provozu. Od 19. září bylo pokračováno v opravě třetí třetiny silnice. Dopravní problémy
zůstaly, protože na opravené části byl povolen jen jednosměrný provoz.
Letos bylo ještě v průběhu září velké sucho s teplotami kolem 25-30°C, což nebylo dosud zazname-
náno. Z toho důvodu se také v řece Metuji silně rozmnožily vodní rostliny, které po vypuštění řeky
zaschly, po opětném napuštění zahnívající zbytky vytvořily na hladině souvislý ošklivý škraloup. 
Ani na Idu se lidé nemohou těšit. Ohlášené znovuotevření prameníku v kapličce je zatím právně neprů-
chodné. V listopadu 2016 zemřela v LDN v Jaroměři dlouholetá Bělovesačka a obyvatelka Malých
lázní Elfrída Červená ve věku požehnaných 100 let.

Pomocné panely blíže k řečiš-
ti byly přeneseny jeřábem na
pracoviště k topolu. Proti
zatopení základní desky byla
hrubými kusy betonu vytvo-
řena ochranná hradba.

Na dříve usazené traverzy byl
navařen spojovací ocelový
třmen, který byl později při-
šroubován k traverzám mo-
hutnými šrouby.

Bagr následně prohluboval
místo pro zhotovení druhé
základní patky mostu. Pro
další práce byla na přemístě-
né panely usazena univerzální
vrtací pásová souprava.
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Při hloubení jámy bagr
odkryl hradbu starodávných
kmenů, která zřejmě sloužila
proti poškození konstrukce
dřevěného mostu při častých
povodních.

Do jámy byl spuštěn malý
pásový bagr, aby vybral zbý-
vající zeminu podle zaměření
geometra.

Na přeložené panely byla
přemístěna vrtací souprava.
Do dna byly opět zapuštěny
roury, do kterých byly vsu-
nuty silné ocelové kulatiny.

Na obou stranách nového
mostu byly umístěny skruže,
v kterých čerpadla odčerpá-
vala vodu, která se stahovala
z vyhloubených jam.
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Následně bagr odstraňoval
zeminu, která odpadla na již
připravenou plochu se zapuš-
těnými trubami pro ukotvení
druhé patky mostu.

Mezi tím byly na straně hřiš-
tě zahájeny armovací práce.

Dne 11.7. 2016 bylo zaháje-
no betonování první části
první patky mostu u hřiště.

První část armatury byla sta-
žena prefabrikovanými oce-
lovými rámy, aby byl při
betonování zajištěn přesný
rozměr a umístění.
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Detailní pohled na ukončení
první části betonování.
Pokračovací část armatury
byla svázána, aby se při beto-
nování pruty nerozjely.

Ve čtvrtek dne 14.7. celý den
pršelo, poněkud se zvedla
hladina Metuje a spodní voda
zatopila již zaizolovaný
základ. Všechny zabezpečo-
vací betonové panely byly
odstraněny.

Bagr si nejdříve připravil
cestu k základu a v pátek
zahrnoval hlínou prostor
kolem zabetonované kon-
strukce.

Na straně u topolu bylo zahá-
jeno armování druhého
základu mostu, ale spodní
voda se sem též dostala.



Další úterý byla u topolu
započata betonáž armované a
zabedněné nejspodnější části
mostního základu.
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Betonová směs se od začátku
středu konstrukce rozlévala
do stran.

V prostoru poblíž hřiště řeka
Metuje vytváří oblouk. V pří-
padě vyšší vody právě 
v tomto místě voda prudce
naráží na most. Proto zde
byla připravena konstrukce
pro protipovodňovou zeď.

Netrvalo dlouho a celý blok
základu mostu byl připraven
k vyzrátí.



Snímek ukazuje již hotovou
protipovodňovou zeď, která
má zabránit podemílání
základu mostu. Okolí bylo
následně zasypáno, aby bylo
možno položit pomocné
panely pro pracovní plochu.

Do konce týdne byly vztyče-
ny dvě stěny montovaného
bednění. Starý střední základ
mostu zatím sloužil jako plo-
cha na odkládání potřebných
montážních dílů.
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Postupně došlo k dokončení
bednění a armatury z obou
stran pilíře.

Nejdříve byla provedena
montáž střední armované
části na straně u hřiště.
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Ve středu 3.8.2016 byla
vybetonována základová
stojka mostu u hřiště. 

Po dobu zrání betonu na stoj-
ce mostu u hřiště se provádě-
la ve stížených vodních pod-
mínkách montáž bednění a
betonování čistým betonem
druhé ochranné zdi u topolu.

To už se rýsovala podoba
hotové první stojky mostu u
fotbalového stadionu.

Následující pondělí pomoc-
ný autojeřáb pomáhal odklí-
zet bourané bednění stojky
mostu u hřiště.
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Na vnitřní straně stojky se
prováděla izolace, neboť ze
strany od silnice bude zasy-
pána opět zeminou.

To už se ve středu na straně u
topolu připravoval terén pro
práce na druhé stojce.

Kolem stojky u hřiště se pro-
váděl úklid nepotřebných
dílů, které byly postupně
odváženy k topolu.

Velká prohlubeň plná vody
byla bagrem zahrnuta a na
plochu byly ukládány panely
na pracovní plošinu. Blíže 
k topolu byla připravena plo-
cha z litého betonu.
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V pátek již vyrůstalo u topo-
lu bednění druhé stojky a
byly naváženy potřebné díly
pro armování.

Montáž armatury pro svou
složitost trvala několik dnů.

Pro práce při montáži mostu
musel být dočasně upraven i
tvar koryta Metuje.

Mezi tím se na staveništi u
hřiště prováděl další úklid a
navážely se další pomocné
panely. Jeřáb právě skládal
umělohmotné černé truby
pro další montáž.
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Konečně v pátek, dne 19.8.
byla vybetonována druhá
stojka u topolu. Konstrukce
spolykala několik aut betonu.

První stojka byla pomalu
zasypávána, tentokrát hrubou
betonovou drtí.

Těsně u silnice byly složeny
silné ocelové traverzy, které
budou použity jako pomocný
podklad při betonáži hlavní-
ho tělesa mostu.

Ke stojce byly navezeny
pomocné panely, kterých
bude využito v další části
stavby. Po bocích stojky byly
zabetonovány silné umělo-
hmotné truby pro případný
odvod nahromaděné vody
mezi stojkou a silnicí. 
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Mezi tím se za patkou u hřiš-
tě provádělo zpevnění pod-
kladu. Spodní vrstva hlíny
byla uválcována a na ni byla
přisypávána vrstva pískové-
ho odvodňovacího lože.

Nakonec byl celý prostor
zasypán hrubou betonovou
směsí až na úroveň cesty. 

Ve středu, 24.8. dva mohutné
jeřáby postupně usadily 
z obou stran ocelové traver-
zy, střídavě proložené na
upraveném starém pilíři.

Stojka byla postupně zahrno-
vána odloženou hlínou, ale
zevnitř tříděným štěrkem.
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Také na straně u topolu byl
prováděn podobný postup
zavážení stojky udusanou
hlínou, pískovou drenážní
vstvou s odvodňovacími
umělohmotnými trubami, dá-
le tříděným štěrkem a nako-
nec betonovou hrubou směsí.

Tak byl navržen profil nového mostu z pohledu od ulice 1. Máje k Lázeňské ulici. U hřiště je patrné
navýšení vozovky cca o 1/2 m proti původnímu stavu. Klenuté těleso má umožnit průtok i stoleté vody.

Dříve však i u topolu po
odstranění bednění byly usa-
zeny pomocné panely, na
nichž seděly traverzy. Už
tam je   na stojce u topolu
zvýrazněn v betonu letopočet
2016, aby se po řadě let
vědělo, kdy vlastně byl most
postaven.
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Závěrem měsíce jeřáb na při-
pravené pomocné traverzy
přenášel smontované ocelo-
vé podpěry.

Stala se i malá havárie hyd-
rauliky, kdy se uniklý olej
rozlil po celé vozovce.
Urychleně musel být uklizen,
neboť místo je v ochranném
vodním pásmu a průjezdem
vozidel by mohlo dojít 
k havárii.

Začátkem září na velké tra-
verzy byly usazeny podpěry
připravené pro vytvoření
tvaru mostního oblouku.

Na podpěry pomocí autojeřá-
bu byly pokládány podélně
profilové traverzy, následně
pak příčně rovné traverzy.
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Na připravený profil mostní
konstrukce bylo ukládáno
dřevěné dno bednění.
Zbývalo jen dokončit boční
dřevěné stěny.

Mezi tím bagr odstraňoval
nepotřebnou zeminu do
původního profilu břehu.

Pracovníci dokončovali boč-
ní bednění na tvarovaný pro-
fil tělesa mostu. To už byly
připraveny ocelové pruty
potřebné pro armování - cel-
kem 40 tun oceli.

Podobně jako u stojky u hřiš-
tě byl volný prostor u druhé
stojky vyplňován nejdříve
udusanou hlínou, pískovou
drenáží, hrubým štěrkem a
nakonec hrubou betonovou
směsí.
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Tvar bednění již odpovídal
profilu mostu.

Snímek zachycuje složitost
armování. S betonáží je počí-
táno patrně až za 14 dnů. Už
se zde rýsuje větší výška
mostu proti původnímu.
Vzhledem k celosvětovým
rozmarům počasí je zde počí-
táno i s větším proudem vody
při 100 leté i větší povodni.

Příčný řez mostu. Šíře vlastní vozovky je 4 m, vpravo 1 m chodník s ocelovým zábradlím a betono-
vými sloupky. Ve zvýšeném chodníku jsou umělohmotné trubky pro technologická vedení el. proudu
a pod. Proti původnímu plánu byla zesílená část mostu ve směru proti očekávané povodni vynechána.
Ve skutečnosti je dno mostu rovné. Bohužel šíře vozovky byla plánována pro jednosměrný provoz, kdy
průjezd bude označen příslušnými dopravními značkami.
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Armatura je téměř hotová
včetně pravé strany, kde
bude chodník se zapuštěnými
umělohmotnými trubkami
pro technologické vedení. 

Přímo na betonování se podí-
lely dva mixážní vozy, jeden
z nich s přepravní hadicí na
potřebné místo. Další dva
vozy pendlovaly mezi beto-
nárnou a stavbou, aby celý
proces nebyl přerušen.

Betonování hlavní části těle-
sa mostu začalo v pondělí,
dne 26. září 2016. V trubkách
uvnitř armatury v šíři vozov-
ky bylo připraveno vždy 
6 lan v každém otvoru.

Na straně u topolu byly nej-
dříve dobetonovány boky
stojky a následně  bylo zapo-
čato betonování vlastního
oblouku mostu.
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Mezi tím bagr z koryta řeky
odtlačil spadané kamenivo a
postupně je nahrnoval na
břeh u hřiště.

Pohled od hřiště ukazuje již
hotovou základní kostru
mostu. Beton ale musí zrát
28 dnů. Z každé várky byly
odebírány vzorky betonu pro
laboratorní zkoušky.

Odpoledne už probíhaly
dokončovací práce. Na vrch-
ní část mostu bylo spotřebo-
váno 15 nákladních aut  mixů
betonu, dovezeného z poříč-
ské betonárny.

Betonová směs byla v celé
šíři zhutňována pneumatic-
kými vibrátory.



Hotový beton byl kropen
vodou, aby nedocházelo 
k popraskání vlivem sluneč-
ního záření. V dalších dešti-
vých dnech byl most přikryt
plachtami, aby mohl být pro-
veden izolační nátěr na suchý
povrch. 

Mezi tím pracovníci prová-
děli pomocí hydraulického
válce střídavé napínání lan
(1-8, 4-5 atd., každý svazek
na 300 tun. Konce byly zajiš-
těny a trubky zality speciální
betonovou směsí.
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Po zkouškách betonu na tvr-
dost bylo přikročeno k po-
stupnému odstraňování dře-
věného bednění.

Dne 10.10. pracovníci při-
kročili k rozebírání montova-
ných podpěr pod novým
mostním tělesem. Jeřáb zrov-
na zvedal nepotřebnou kon-
strukci k odvozu.
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Průběžně byl upraven i nový
obrubník u topolu včetně
zvýšeného základu vozovky
pro příjezd na nový most. 

Dne 13.10. došlo i na odstra-
nění podpěrných traverz.
Bagr pomocí lana vytáhl tra-
verzu z jedné strany, potom
přejel do středu řeky a přitá-
hl druhou stranu traverzy na
kraj mimo těleso mostu.

Pracovníci zahákli řetězové
úpony na konce traverzy,
kterou posléze mohutný
jeřáb vytáhl. 
Minulý týden, kdy došlo 
k čištění boku koryta, byly u
topolu odstraněny keře a
také část zeminy, v které byly
další kořeny topolu. Čas
ukáže, zda to strom vydrží.

To už pracovníci přivazovali
lano na poslední traverzu,
aby ji bagr odtáhl na kraj
podkladních panelů.
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Totéž bylo provedeno s dru-
hou stranou traverzy. Bagr
vždy přejel v korytě na
potřebné místo.

Poslední uvázaná traverza
opouštěla prostor mostu.
Nakonec došlo na odklizení
pomocných  panelů na obou
stranách mostu.

Všechny traverzy byly ulože-
ny vedle silnice a odvezeny
těžkým nákladním autem 
z pracovního prostoru. 

Konečně bylo u Malých lázní
také přikročeno  k odvozu
odložené hlíny od mostu 
k jinému použití.
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po krajích  mostu dále probí-
haly další práce - montáž
pomocných konzolí. Bagr
byl pro změnu použit  pro
zavěšení improvizované
motážní plošiny.

Na koncích mostu musely
být provedeny dřevěné pod-
pěry. Další pracovník čistil
pneumatickou tryskou po-
vrch betonu, aby mohla být
provedena penertace.

Penetrace povrchu již byla
provedena (růžový nátěr).
Čekalo se jen na příznivější
počasí pro položení izolace a
betonáž chodníků. 

Na celý povrch betonu byla
pokládána a svařována silná
vrstva izolační lepenky.
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Dále se podle plánu provádě-
lo armování hlavního pravé-
ho chodníku. Vpravo je pro-
stor pro kabely. Panely slou-
žily jako odkladní plocha pro
materiál a nářadí. Rovněž
jako opora pro bednění kraje
chodníku.

Vlevo je již hotový, taktéž
armovaný a vybetonovaný
chodník.  Jsou zde vyvedeny
UH trubky pro zavedení
kabelů pro scénické osvětlení
ve sloupcích. 

Dne 27.10. se prováděly
poslední úpravy a vkládání
prken pro dilatační spáry.  

To už  přijely dva mix-auto-
mobily s betonovou směsí. 
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Vlastní betonování, zhutnění
betonu tlakovým vibrátorem,
vyrovnávání hladiny a uhla-
zování prováděla sehraná
parta. Za dvě hodiny byl
chodník hotový. 

Celá stavba spěla do finiše.
Současně s betonáží bylo
prováděno usazování obrub-
níků na straně u hřiště. 

Výškový rozdíl mezi původ-
ní vozovkou a novým mos-
tem byl vyrovnán štěrkem a
pokryt základní vrstvou
asfaltu. 

Také u topolu s provedením
okrajů vozovky nezůstávali
pozadu. Škoda, že nebylo 
v plánu vyřešeno umístění
chodníků. Maminky s kočár-
ky tak musí z chodníku na
pravé straně Lázeňské ulice
přejíždět přímo přes křižo-
vatku na chodník v levé stra-
ně mostu.
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Dne 31.10. začali pracovníci
osazovat prefabrikované díly
sloupků zábradlí, ale do toho
přijeli asfaltéři, aby položili
na vozovku mostu vrchní
vrstvu asfaltu.

Těžký válec ihned vyrovná-
val nově položenou asfalto-
vou vrstvu. Ze snímku je
patrné zakotvení betonových
sloupků, které byly později
navléknuty na kovové patice
zašroubované do betonu.

Další pracovníci dláždili
poškozený břeh novými
kameny.

Dne 8.11. pracovníci dokon-
čovali kovové zábradlí mezi
betonovými sloupky mostu.
Jednotlivé segmenty byly
šroubovány ke sloupkům i do
podlahy chodníku. 
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Na požadavek majitele břehů
Povodí Labe mimo projekt
byla na obou stranách mostu
zhotovena ještě další betono-
vá protipovodňová zeď.

Bagr přes den shromažďoval
přebytečnou zeminu v korytě
řeky, aby později mohla být
odvezena. V pozadí autoje-
řáb pomáhal při bourání pro-
vizorního mostu.

Policie ČR od pátku 11. 11.
2016, schválila předběžné
užívání mostu. Provoz od
rána v těchto místech byl
obnoven. Všechny dokončo-
vací  práce s ohledem na slo-
žitost projektu ještě nebyly
provedeny. 

Pracovníci od rána demonto-
vali jednotlivé části pomoc-
ného mostu přes řeku.  
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Dne 17.11. nebylo po provi-
zorním mostu ani památky.
Bagr pouze odklízel hlínu 
z nájezdu. Odvoz pomoc-
ných panelů bude hračkou.
Na mostu byla prováděna
zatěžkávací zkouška pomocí
plně naloženého nákladního
automobilu. Měřením bylo
zjištěno prohnutí o 2 cm.

V poslední dekádě listopadu
byl prováděn poslední úklid
koryta, přebytečná zemina i
zbylé kameny byly odváže-
ny. U hřiště byly ještě dokon-
čovány chybějící chodníky a
obrubníky. Následně byla
provedena kolaudace díla.

Týž den bagr v korytě řeky
bušil pneumatickým kladi-
vem do posledních zbytků
středního pilíře starého
mostu.

Čelní pohled na vozovku
nového mostu směrem od
hřiště.
Výstavba mostu si vyžádala
z městského rozpočtu bez-
mála 10,7 milionu korun.
Zhotovitelem tohoto díla je
společnost EUROVIA CS,
a.s., Praha.
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Pohled na Lázeňský most
směrem k městu již za mrazi-
vého počasí. Most má rozpě-
tí téměř pětadvacet metrů a
jeho celková délka je zhruba
třicet tři metrů. Má povole-
nou nosnost 48 tun.

Slavnostní předání mostu
bylo stanoveno na pondělí, 
5. prosince 2016 v 8. hodin.
Vše se uskutečnilo přestřiže-
ním pásky při -5°C až zamr-
zaly nůžky, bez proslovu, za
přítomnosti zástupců vedení
města, zástupců stavební
firmy a několika fotografů.

Foto: Regina Hellová

To je konečný vzhled nové-
ho Lázeňského mostu smě-
rem od města. Celek dopl-
ňují tři svítidla a scénické
osvětlení  v konstrukci beto-
nových sloupků zábradlí a  v
podhledu nosné konstrukce.

Otevření se zúčastnil pouze
náhodný chodec. Běloveští
občané neprojevili pro zimu
zájem. Po straně kritizovali
úzkou šíři vozovky pouze
pro jednosměrný provoz.



Ve stejné době se stavbou
mostu se za hotelem Bonato
začal stavět bazén pro ubyto-
vané turisty.

Na přelomu září a října zde
bylo přikročeno k usazení
střešního trámoví, izolační
folie a střešní krytiny.

Na stavbě v Lázeňské ulici
byl v průběhu srpna prove-
den věnec, betonový strop a
došlo na stavbu podkrovní
části.

V polovině srpna byl již
krytý bazén v hrubých rysech
hotov. Dodělávaly se posled-
ní vnitřní i venkovní úpravy.

49



50

Současný vzhled novostavby
v Lázeňské ulici. Omítky se
dočká až v příštím roce.

Výtěžek ze zápisného (50,-)
byl věnován broumovskému
městskému útulku pro pro-
voz a péči opuštěných psů.
Pejskové se mohli po absol-
vování 300 m, 3 km případně
6 km tratě občerstvit u při-
pravených kýblů s vodou.

Foto: David Trutnar

V neděli, dne 25. září dopo-
ledne byl v prostoru u hotelu
Bonato a Montace uspořádán
Dobročinný běh, určený pro
sportovní běžce, dospělé,
děti, babičky i dědečky spo-
lečně se svými psy. Součástí
byly i ukázky výcviku psů
včetně kanisterapie (léčení
postižených dětí se psy).

Po několika letech od dokon-
čení běloveského kruhového
objezdu byla konečně pod-
statně snížena střední „hrob-
ka“, protože zde pro špatnou
viditelnost hlavně ze směru
od závor docházelo k zbyteč-
ným střetům. Umístění něko-
lika nových jehličnanů může
opět zhoršit přehlednost kři-
žovatky.
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Dne 7. a 8. října se u nás
konaly volby do zastupitel-
stva kraje. Přestože účast  u
nás byla o něco vyšší, než 
v jiných letech, občané byli
nakonec rozčarováni, proto-
že strany utvořily koalici,
vylučující vítěze -ANO.

Snímek volební komise ze
ZŠ, volební okrsek č. 17

Ukázka volební účasti v Bělovsi -
volební okrsek č. 18 - za tratí

Volby 2016 pro kraj (za celý kraj)
Z  444 612 voličů odevzdáno pouze 165 759 obálek, 
platných hlasů jen 163 079, cca27%

hlasy
ODS Martin Červíček 2 411

Ivan Adamec 1 630
Koal. SPD Okamura Jiří Morávek 516

Miroslav Matějka 170
ČSSD Miroslav Antl 2 566

Jan Birke 1 846
Jiří Štěpán 1 621

ANO Klára Dostálová 2 909
Jiří Mašek 2 285
Jan Jarolím 1 065

Top 09 Leoš Heger 2 477
Adolf Klepš 863
Aleš Cabicar 522

Koal. Krá.K. KDU-ČSL+ Pavel Bělobrádek 3 689
Vladimír Derner 2 124
Zdeněk Fink 1 867

KSČM Otakar Ruml 1 318
Zdeněk Ondráček 1 155
Josef Lukášek 931

Starostové a Vých.češi Jan Sobotka 1 598
Martina Berdychová 1 408
Rudolf Cogan 1 041

Piráti a Str. zelených + Martin Hanousek 818
Martin Jiránek 742

Složení Královéhradeckého zastupitelstva dle stran
Název Počet zastupitelů (celkem 45)
ANO 2011 13
ČSSD 6    koalice
ODS 5
Koalice pro  Král.kr. + 5
(STAN+VČ 4, TOP 09 4
KSČM 4
SPD+SPO  2 , Piráti + SZ  2)

Nakonec byl po několika jednáních zvolen hejtman PhDr. Jiří Štěpán.

Volby do zastupitelstev krajů 2016
Královéhradecký kraj Náchod Volební okrsek 18 (za tratí)
Voliči Vydané Volební Odevzd. Platné %plat.
v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů

738 318 43,09 318 308 96,86

Kandidátní listina Platné hlasy Platné hlasy
název celkem     v % název celkem     v %
ODS 18 5,84 Usvit s bl. proti isl. 3 0,97
Koal. SPD + Okamura 17 5,51 Starostové, Nezáv. Vých.češi  13 4,22
ČSSD 56     18,18 Koal. Piráti a S. zelených       15 4,87
ANO 2011 86     27,92 Cibulka 1 0,32
TOP 09 15 4,87 Svobodní a Soukromníci          1 0,32
Koal. pro Král. kraj 57 18,50 Národní demokracie 1 0,32
KSČM 25 8,11 Ostatní strany nezískaly žádný hlas

Zkrácený jmenovitý seznam zastupitelů s počty získaných hlasů podle stran
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Dne 18.7.2016 byla zahájena
oprava hlavní silnice k pol-
ským hranicím v úseku od
vysokovského kopce až ke
konci Běloveské ulice.
Vzhledem s silnému automo-
bilovému provozu byla opra-
va rozdělena na několik
úseků. 

Doprava tak zde musela být
uzpůsobena jednosměrně,
aby na uvolněném prostoru
mohlo probíhat odstranění
poškozeného asfaltového
koberce.

Železniční přejezd byl otev-
řen pro oboustranný provoz,
ale u vjezdu na Kladskou
ulici zase často vznikaly
fronty automobilů v ulici
Kpt. Jaroše.

Pro automobilisty to zname-
nalo již u železniční zastávky
odbočení od Polska na
Kladskou ulici. Nepozorní
řidiči, kteří dojeli až ke  kru-
hové křižovatce, tak se
museli vrátit.



Oboustranná silná frekvence
automobilů na Kladské ulici
nedovolovala občanům ani
přejít ulici. Tento stav trval
až do konce listopadu.

Frekvence vozidel byla vyšší
směrem od Hronova. Fronta
vznikala až v Broumovské
ulici a na křižovatce od
železniční zastávky ze směru
od Polska. Vzhledem ke
změně přednosti jízdy u staré
celnice se vytvářely v někte-
rých dnech fronty aut až u
bývalé textilky Tepna Babí.
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V některých dnech kruhová
křižovatka u závor byla ze
všech čtyřech stran zahlcena
automobily a provoz musela
uvolňovat státní Policie.

Kdo z automobilistů přehlédl
výstražnou tabuli u Hyper-
novy, mohl sice odbočit na
kruhové křižovatce přes
železnici, ale s velkými potí-
žemi se pak zařazoval do
provozu na Kladské ulici.



Stávalo se, že neukáznění
řidiči ve snaze obejet stavbu
zajeli do lázeňské části
Bělovse, kde jsou vesměs
slepé ulice. Velmi pracně se
pak otáčeli, aby se dostali na
Kladskou ulici.

Příjezd na rozhraní Bělo-
veské ulice u Autobazaru
sloužil pouze pro pracovní
nákladní vozidla.

Část silnice v Běloveské ulici
byly vybagrována téměř do
hloubky 1,5 m.

Od 8.8.2016 se začínala bag-
rovat část silnice až k Ame-
teku. K marketu Penny bylo
možno zajet jen jednosměr-
kou od města.
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Ke konci srpna byl podklad
dvou třetin plochy silnice
téměř hotový. Zbývalo jen
položit dvě asfaltové vrstvy.
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Asi nejhorší zácpa se odehrá-
la v pátek dne 18.11. bez pře-
stávky od 13. hodin až do
tmy. Hlavní  brzdou byly
často stažené závory u kru-
hového objezdu a současně u
železniční zastávky. Auta
přijíždějící po Kladské ulici
k závorám nemohla odbočit a
směr od města byl ucpán až 
k nádraží.

Koncem září bylo započato 
s vyhloubením podkladu třetí
třetiny silnice. Na dokončené
části byl povolen jednosměr-
ný provoz směrem k Bělovsi.

Z pohledu od marketu Penny
je zachyceno válcování již
druhé asfaltové vrstvy na
dvou třetinách vozovky.
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Fronta aut a kamionů jedou-
cích z Náchoda po Polské
ulici od kruhového objezdu
na Hronov přes závory u
zastávky také nemohla dál.
Jediný směr byl pomalu
uvolňován na hranice.

Tím vším byly blokovány
výjezdy od Hypernovy i
Kauflandu. Čas zastavení se
pohyboval kolem 1 1/2 hodi-
ny. Místní zoufalí řidiči 
v řadě případů, aby se dosta-
li domů od Hypernovy, sjíž-
děli přes promáčenou louku.
Ke Kauflandu zase jezdili
zadem březovou alejí. 

Celou situaci se snažilo řídit
deset policistů až do večer-
ních hodin. Auta jedoucí od
Polska a stojící i při otevře-
ných závorách pro zdlouhavé
zařazování do silného provo-
zu na Kladské ulici od
Hronova musela čekat také.

Betonové bloky zmizely,
prováděl se poslední úklid,
osvětlení a dopravní značení. 
Konečně od 1.12. byla část
vozovky na Běloveské ulici
opravena a byl otevřen obou-
směrný provoz na Polské
ulici. Místní občané i řidiči
motorových vozidel si od-
dechli. Provoz byl sice hustý,
ale odpadlo zdlouhavé popo-
jíždění a čekání.
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Nejméně před pěti roky hlav-
ně tělesně postižení občané,
pracující v chráněné dílně
Amulet, žádali prostřednic-
tvím osadního výboru o zří-
zení přechodu pro chodce
přes frekventovanou Klad-
skou ulici.

Teprve letos úřední mašine-
rie dala pokyn k provedení
prací na přechodu. Na obou
stranách byl snížen chodník
se zámkovou dlažbou pro
lepší přejezd vozíčkářů. 

Bohužel úprava přechodu
byla prováděna v době velmi
silného provozu vozidel 
v souvislosti s opravou silni-
ce v Běloveské  a Pražské
ulici. Tabulka „Přejděte na
druhý chodník“ vyzývala
chodce i cyklisty - ale jak,
když souvisle pojíždějící au-
tomobily přechod osob bez
zebry neumožnily!

Krátce na to byly na vozovce
namalovány alespoň příčné
pruhy. To ale už byla dokon-
čena oprava Běloveslé ulice
a tím se provoz na Kladské
ulici snížil.
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Každoročně od poloviny čer-
vence probíhalo vypuštění
Metuje. Pracovníci vyměňo-
vali silná prkna na poškoze-
ných stavidlech splavu.

U budníku, odkud je vedena
voda až do teplárny, pracov-
níci odklidili nános bahna a
větve na ochranné mříži.
Zarážející byl letos (patrně
oteplením) silný výskyt vod-
ních rostlin v korytu řeky.

Mlýn není již řadu let v pro-
vozu a proto náhon vody na
turbíny není pravidelně udr-
žován. V zátočině se pak
silně usazuje bahno.

Koryto Metuje bylo zapleve-
lené až daleko za splav.
Rostliny za normálního stavu
vody rostly v zátočinách až
na hladinu. Naposled bylo
takové rozmnožení rostlin
pozorováno v roce 1947 za
velkých veder.
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V průběhu července a srpna
se prováděly úpravy značení
na dětském dopravním hřišti

Bylo značně obtížné umístit
les značek na relativně
malém prostoru DDH tak,
aby tyto vyjadřovaly stav
platných předpisů. Hřiště
bylo tak připravené pro další
výuku školní mládeže. 

V pohodový den v srpnu
před večerem se rozkoukaly
sirény požárních vozů, které
jely po staré cestě k lomu,
kde bylo k nelibosti soukro-
mého majitele uspořádáno
požární cvičení. 
Ve předu snímku u řeky  bylo
vidět rozestavěnou zeď
objektu u Promenádní ulice.

Z Promenádní ulice mohou
návštěvníci shlédnout vzrost-
lé topoly, sázené po předpo-
slední velké povodni v roce
1979. Za krátko mohou
dosáhnout stejné výšky jako
starý topol u hřiště.
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Na stavbě sportovního objek-
tu se po celý rok pracovalo.
Byla dokončena střecha,
omítky i betonové podlahy.

Podél Promenádní ulice byl
po celé čelní délce objektu
vybetonován podklad pro
plot z prefabrikovaných dílů.

V průběhu září byl na stavbě
u Promenádní ulice již hoto-
vá zeď z pohledu od lázní.
Následně na něj zedníci nata-
hovali šedivou omítku.

Vedle objektu byl zapuštěn
velký tříkomorový umělo-
hmotný septik. 
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Dne 7.11. byl pro stavbu u
Promenádní ulice přivezen
mohutný umělohmotný ba-
zén. Původně měl být dove-
zen přes louku, ale pro roz-
moklý terén muselo být pou-
žito Promenádní ulice.

Mohutný autojeřáb zvedl
bazén o úctyhodných rozmě-
rech 8x3 m a později i čistič-
kuz přívěsu za zeď. Další
jeřáb pak zezadu přisunul
obě zásilky na určené místo.

Srub „U vody“ poblíž mlýna
jako pozůstatek ničení čs.
opevnění za německé okupa-
ce řadu let vypadal nevábně. 
Vlastník KVH (Klub vojen-
ské historie) v objektu provo-
zuje o sobotách muzeum této
pohnuté doby. 

Foto Ing. Charvát

Na dotazy návštěvníků bylo
rozhodnuto vytvořit aspoň
"pohledovou maketu" levého
křídla srubu s nefunkční imi-
tací původního pancéřového
zvonu. Pravá část srubu bude
nechána neopravená jako
ukázka tehdejší zkázy.
Dokončení stavebních úprav
včetně barevné kamufláže se
dočkáme patrně až na jaře.
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Občané, turisté i cyklisté se
při projížďce Promenádní
ulicí se zalíbením poohléd-
nou na pěkně upravenou
zahradu na ostrově u bývalé-
ho mlýna. 

Naopak pohled na zarostlé
lázně a především na opuště-
né vyústění žádané minerál-
ky  nevzbuzovaly úchvatný
pohled, spíše zlost.

Podle výpisků z internetu i lékařských skript vyplývá, že arsen působí především na děti, těhotné
matky a staré lidi, kteří mají sníženou imunitu. Ida z vrtu IDA1 z hloubky kolem 26 m, zavedené roku
2011 do prameníku, má prokazatelně podle protokolu z odebraného vzorku mnohonásobně vyšší
množství arsenitých solí, než povoluje norma.
Mnoho místních lidí navíc namítalo, že minerálku po léta pili a nic jim není. U řeky ale nepili mine-

rálku z vrtu IDA1, nýbrž podle pamětníků smíšený přepad rezervního pramene IVAN v parku poblíž
sochy z hloubky kolem 10 m. Veřejná kanalizace nebyla, tak byl pryštící přepad vody odveden do řeky.
Dále zde byl napojen přepad z nejstaršího přírodního pramene JAKUB pod kapličkou a pramene ALEŠ
pod cestou (zrušená ruční pumpa). Jedná se tedy o povrchové prameny, které mají odlišné složení obsa-
žených solí i kysličníku uhličitého (odtud vzpomínky, jak byla voda „ostrá“). Rozbory minerálek 
z těchto pramenů skončily po roce 1948 v otevřených garážích, na pospas větru a dešti. Není známo,
že by někdo nyní nechal provést kompletní rozbor minerálky, která stále vytéká do řeky Metuje.

Tvrzení, že pramen vyschl,
neobstojí, když si minerálka
našla cestu pod betonem.
Dokonce se někdo pod obrá-
cený betonový překlad podí-
val, co je příčinou, že jsou
trubky suché. Právnické
tahanice o klíče od kapličky
byly nepochopitelné. Město
nedodrželo podmínku insta-
lace odlučovače arsenu.
Smlouva o zápůjčce kapličky
ale nebyla zveřejněna!



Staří lidé, děti ze školky, dru-
žiny  musely u horního beto-
nového mostu v prostoru
zatáčky chodit a maminky
jezdit s kočárky po vozovce.
Teprve po dvou letech žádo-
stí přes OV pracovníci TS
ořezávali  přesahující větve
jehličnanů, šeříku, planých
růží a chmele, rostoucích až
do poloviny chodníku. 

Koncem října přejel po vlast-
ní ose kolos přivezené vrtací
soupravy o hmotnosti 13,5
tuny horní betonový most o
deklarované povolené nos-
nosti pouze 7 tun. To samo o
sobě vyvrací tvrzení, že most
je poškozený a je třeba posta-
vit nový. Mimo to každý rok
zde lesáci odvážejí řadu fůr
skáceného dřeva nákladními
vozy, patrně ještě těžšími.

V průběhu několika let změ-
nila ulice U Zbrojnice svůj
vzhled. Majitelé domů si zde
nechali vybudovat festovní
prefabrikované ploty.

Tak zbídačené lázně nemuse-
ly být, kdyby téměř před 20
roky hlavní představitelé
města neprosazovali názor,
že město lázně nepotřebuje.
Tenkrát byly  samotné lázně
nabízeny přes realitní kance-
lář za 6 milionů. Přišlo přes
10 zájemců, kteří očekávali,
že otočí klíči a budou se
sypat penízky.

Opak je pravdou!
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Někoho bude zajímat i  něko-
lik leteckých snímků Bělovse
z května 2016. Bohužel byly
mi poskytnuty v malém roz-
lišení.
Záběr zachycuje ze směru od
Babí Horní konec až k Bo-
natu, obě sídliště, ulici Vá-
clavák a část zástavby kolem
fotbalu.

Další záběr zachycuje část
Horního konce, ulici U
Zbrojnice a oblast kolem
splavu a mlýna.

Zajímavý je také pohled od
stanoviště CDS a Celního
úřadu, přes markety zase až 
k oblasti lázní a Vísky.

Směrem od pivovaru lze
shlédnout obě části Bělovse,
„lázeňskou část“ a část
kolem „silnice“ za tratí.



Zde je zachycena ve směru
od Březinky téměř celá
Běloves.

Polská ulice, okružní křižo-
vatka a železniční trať přísně
rozdělují lázeňskou část a
vrchní zástavbu Bělovse.
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Zde je zase pohled ze směru
od bývalého lomu.

Letecké foto: Ondřej Kollert

Závěrem si prohlédněte pro-
stor od hraničního přechodu
až po městské věžáky.

Foto a texty: A. Samek 2016
Použit mobil Nokia


